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                                             Nyhetsbrev julen 2019   

 

CMC-Vellore inför 2020-talet 
I den indiska trafiken - där människor, djur och fordon samsas i en allt ökande mängd 

och hastighet - lemlästas eller dör cirka 450 000 människor årligen. Denna utveckling 

är tydlig också i Velloredistriktet som genomkorsas av en av Indiens stora motorvägar, 

the Golden Quadrilateral mellan Chennai och Bengaluru. CMC bygger därför ett nytt 

sjukhus alldeles i anslutning till motorvägen i Kannigapuram en dryg mil öster om 

Vellore. Liksom i många tidigare projekt vill man att CMC Kannigapuram ska sätta en 

nationell standard, denna gång för hur traumasjukvård ska bedrivas i Indien. Men man 

har samtidigt inte glömt sitt ursprungliga uppdrag; parallellt med byggandet av trauma-

centrat har man startat en uppsökande hälso- och sjukvård i ett 25-tal närliggande byar. 

 

     Traumacentrat CMC Kannigapuram under uppbyggnad september 2019 

 

 

Ett annat stort åtagande är ett helt nytt 

campus för hälso- och sjukvård och 

utbildning som etablerats i Chittoor i södra 

Andhra Pradesh, en timmes bilresa norr om 

Vellore. På kort tid har ett fullvärdigt 

modernt utrustat sjukhus med bl. a enheter 

för förlossning och spädbarnsvård, kirurgi 

och rehabilitering byggts upp. Nu finns 

också en uppsökande hälso- och sjukvård 

som för närvarande försörjer ett antal byar i 

den närmaste omgivningen och nyligen har 

de första eleverna i den nya 

sjuksköterskeutbildningen antagits.  

Under kommande år planeras en stegvis 

expansion från dagens sjukhus med 130 

sängar till en betydligt större verksamhet för 

att möta behoven i detta område.   
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Juletider här och i Indien 
Så här års brukar vi vara upptagna med julplanering med släktträffar och julklappsinköp. 

Men också mer beredda att dela med oss till nödlidande runt om i världen. I vår förening 

går tankarna gärna till alla de människor vi mött vid besöken i Vellore och som lever 

under mycket pressade livsvillkor.  

 

Samtidigt som vår förening 

med intresse följer CMC’s 

expansion har vi valt att 

stödja en rad andra projekt 

som riktar sig till de många 

som saknar möjlighet att ta 

del av Indiens ekonomiska 

utveckling. Hit hör de fattiga 

och ofta övergivna äldre som 

finns kvar i byarna när deras 

barn och andra släktingar 

flyttar till städerna för att 

söka jobb. Vi ger därför 

ekonomiskt stöd till flera 

äldrecentra  

Äldrecentrum, här integrerat med verksamhet för barn. 

 

Till de behövande hör också 

den fattiga ursprungs-

befolkningen i Jawadhi Hills. 

En del av arbetet i bergs-

byarna är inriktat på de yngre 

med undervisning kvällstid, 

hälsokontroller och andra 

aktiviteter. Vi bidrar också till 

utbildning på CMC av lokala 

sjuksköterskor. Mer detaljer 

om dessa projekt, CMC och 

Svenska Friends of Vellore 

hittar Du på vår hemsida. 

Mottagning vid vägkanten i Jawadhi Hills 

 

Ditt bidrag gör skillnad 
Om du vill skänka pengar till CMC genom oss gör du det lättast genom att sätta in pengar på 

plusgiro 58 23 40-6. Du kan i betalningsinformationen uppge om du vill skänka till något specifikt 

projekt. Du kan också ange din mailadress för att få del av våra utskick. Om du önskar skänka 

pengar anonymt tas även dessa bidrag tacksamt emot. 

 

Sprid gärna information om vår verksamhet till bekanta och vänner! 

 

Tack för alla bidrag - fortsätt stödja verksamheten i Vellore! 

Mer information finns på vår hemsida www.friendsofvellore.se 

http://www.friendsofvellore.se/
http://www.friendsofvellore.se/

